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 מתפרסמות כזה הצעות חוה מטעם ועדת העכורה והרווחה של הכנסת:

, 29), התש״ן-989ו [259] ס  תוק שידות המדינה (גימלאוח) (תיקון מ

פו יבוא: , בסו 1 יד^ נ - ל י נוסח משולב], התשי נה(גימלאות) [  תיקון סעיף 63ג 1. בסעיף 63ג לחוק שירות המדי

1 ביולי ) ט ״ ל ש ת ז ה  ״(ד) סעיף זה יחול גם על מי שפרש מהשירות לפני יום ו׳ בתמו
 1979), ואולם לא יינתן מכוח סעיף קטן זה תשלום כלשהו בעד התקופה שקדמה ל־1

 בחודש שלאחר פרסומו״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 התאריך האמור ופוגעת דווקא במייסדי שירותי הבטחון
 והמבוגרים מביניהם.

 לכן מוצע לבטל הגבלה זו ולהכיר בתקופת שירות
 החובה בצה״ל לגבי כל גימלא׳ של השירותים האמורים, אף

 אם פרש לפני 1.7.1979.

 עוד מוצע כי תחילת החוק תהיה מה־1 בחודש שלאחר
 פרסומו ברשומות, דהיינו לא ישולמו גימלאות למפרע בעד

 התקופה שקדמה ליום התחילה.

 חברי הכנסת: רן כהן, בנימין כן אליעזר,
 . אליתו בן אלישר, יאיר צבן

 סעיף 63ג לחוק שירות המדינה גימלאות קובע כי מ׳
 שפרש משירות הבסחון הכללי או מהמוסד למודיעין ולתפקי
 דים מיוחדים, תובא בחשבון תקופת שירותו לפי החוק האמור
 תקופת שירות החובה בצה״ל שקדמה לשירותו, אם שירח

 עשר שנים לפחות.

 על פי תיק שירות המדינה (גימלאות)(תיקון מס׳ 21),
 התשל״ט-1979, הוגבלה הזכות האמורה רק למי שפרש

 מהשירות החל בתאריך 1 ביילי 1979.

 הגבלה זו יוצרת אפליה חמורה ומקפחת ללא הצדקה את
 כל מי ששירת בצה״ל לפני עבודתו ופרש מהשירות לפני

, עכל׳ 12. , עמ׳ 60¡ התשמ״ס ח התש״ל ״  ס

 חוק פיצויי פיטורים (הוראת שעה), התש״ן-1989 [260]

 הגדרדת 1. כחוק זה -

 ״התקופה הקובעת״ - התקופה שבין כ״ו בשכם התשמ״ס (1 בפברואר 1989) לבין ה׳ בניסן
 התש׳ץ (31 במרס 1990):

; !  ״החוק העיקרי״ - חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963

 ״עובד זכאי״ -
ב כך ק ת והוא זכאי ע ע ב ו ק פה ה  (1) עובד שיחסי העבודה ביבו לבין מעבידו נפסקו בתקו

 לפיצויי פיטורים;

, ל פי החוק העיקרי בקיום תנאי  ואולם אם היתה זכותו של עובד לפיצויי פיטורים מותנית ע
 יראוהו כעובד זכאי אם התנאי התקיים בתקופה הקובעת, והוא אף אם יחסי העבודה נפסקו

 לפני התקופה הקובעת;

ר ב ס י ה ר ב - ד

 בהסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום 20.2.89 בין לשכת פריסה של תוספת היוקר שהצטברה עד פברואר 1989 כאופן
 התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית שבמשכורת פברואר שולמו 3%, ו־3% נוספים היו אמורי$
 של העובדים בארץ ישראל בעני! תוספת היוקר, נקבעה להשתלם בשיעדרים של 1% כל פעם, כחדשים אוגוסט 1989,

 דצמבר 1989 ואפריל 1990.
 י ס׳׳ח זזתשכ׳׳* עמ׳ 136; התשל׳יג, עמ׳ 222.

 *1 המות חוק 1958, כ׳׳ב בחשון התש׳ץ, 20.11.1989



 (2) שאיריו של עובד כאמור בפסקה (1) הזכאים לפיצויי פיטורים לפי סעיף 5 לחוק
 העיקרי;

 ״החודש הקובע״ - החודש, בתקופה הקובעת, שבו נפסקו יחסי העבודה בין העובד הזכאי לבין
 מעבידו, ולגבי עובד זכאי שזכאותו לפיצויי פיטורים מותנית על פי החוק העיקרי בקיום תנאי י

- החודש, בתקופה הקובעת, שבו נתקיים התנאי;

 ״התוספת״ - התוספת לפיצויי הפיטורים האמורה בסעיף 2; .

 ״סכום הפיצויים הרגיל״ - סכום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד לפי סעיפים 13,12 ו־13א לחוק
 העיקרי.

 2. עובד זכאי, שהשכר ששימש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים המגיעים לו לפי החוק הזכות לתיספת
 העיקרי כולל רכיב של תוספת. יוקר או פיצויי התייקרות, זכאי לקבל ממעבידו תוספת לפיצויי

 הפיטורים בשיעור כמפורט להלן:
 שיעור התוספת

 החודש הקובע (באחוזים מסכום הפיצויים הרגיל)

 פברואר עד יולי 1989 3

 אוגוסט עד נובמבר 1989 2

 דצמבר 1989 עד מרס 1990 1

 3. הוראות חוק זה לא יחולו - סייגים לתחולה

 (1) על עובד זכאי ששכרו משתנה לפי השינויים בשער מטבע חוץ או במלוא מדד
 המחירים לצרכן:

 (2) על עובד שהשכר ששימש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים לגביו עלה על השכר
, כפי  הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-21968

 שהוא ביום פרסומו של חדק זה.

 4. שולמו או הגיעו לעובד הזכאי פיצויי פיטורים בסכום העולה על סכום הפיצויים הרגיל, הפחתת התוספת
 יופחת סכום התוספת באותו סכום שבו עולה סכום פיצויי הפיטורים ששולמו או שהגיע לו, על

 סכום הפיצויים הרגיל.

. דץ התוספת  5. דין התוספת כדין פיצוי־ פיטורים לכל דבר ועין

 6. לעניין חוק זה דין המדינה כדין כל מעביד אחר. דין המד-:ה

 7. (א) חוק זה יחול לגבי עובד זכאי אף אם שולמו לו פיצויי פיטורים לפני פרסומו של חוק תחולה והוראות
 זה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הוראה זו הוכנסה עקב האירועים הכלכליים שהתרחשו אולם, לגבי עובדים שפוטרו או יפוטרו בתקופה שבין
 בינואר 1989 ועל מנת לאפשר לתעשיה ולסקטור היצרני פברואר 1989 לבין מרס 1990, מן הראוי שפיצויי הפיטורים

 לצאת מן.המיתון.

 2 סייח החשכי״ח, עמי 108.
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 (ב) מי ששולמו לו פיצדי פיטורים במועד שקדם ל־14 ימים שלאחר יום הפרסום כאמור,
 והוא זכאי לתשלום נוסף עקב הוראות חוק זה -

 (1) מעבידו לא יהיה חייב לשלם לו את התשלום האמור אם לא הגיש לו דרישה
 בכתב לתשלום תוך שנה מיום הפרסום כאמור:

 (2) על אף האמור בסעיף 20 לחוק הגנת השכר, התשי׳׳ח-1958', לא יראו כמולן
 תשלום נוסף כאמור ששולם תור שלושים ימים מיום מסירת הדרישה: לא שולם תור
 המועד האמור, יראו כמועד לתשלומו לעניו אותו סעיף, את היום השלושים שלאחר

 יום מסירת הדרישה.

י כ פ  דכרי ה

 שתקופת עבודתם הקודמת לפיטורים ארדכה יוחד - כן גדלה
 מידת הפגיעה בהם.

 המגיעים להם יחושבו על פי מלוא אחזזי תוספת היוקד כאילו
 לא היתה פריסה שלהם כאמור.

 אלמלא בן, עלול להיגרם עוול לעובדים מפוטרים. וככל החוק המוצע נועד לתקן פגיעה זו.

 חבר הכנסת: חני מרום
ח, עמ־ 86. ׳ ׳  ס׳׳ח התשי
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